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عش�ان تطلع رخصة محل جتاري الزم تفتر 
على 23 جهة ب� 50 توقيع.

تقرير: 600 % منو العالم الرقمي في الش�رق 
األوسط.

٭ يعني بالعربي ميكن تبدأ املعاملة ويكملون 
عنك الورثة.. بعد عمر طويل!

٭ وكله سياسة في سياسة في سياسة.. مع شوية 
سياسة.
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البقاء هلل

محمود حميد ابراهيم القالف ـ 41 عاما ـ الرجال: الدسمة ـ 
مسجد النقي ـ ت: 99397787 ـ 66621266، النساء: املهبولة 

ـ ق1 ـ ش103 ـ عمارة 14 ـ الدور الرابع ـ شقة 14 ـ ت: 
90993991 ـ 51170807.

رجاء عزت ملص، ارملة حسني محمد صالح بودستور ـ 64 عاما ـ 
الرجال: الروضة ـ ق2 ـ ش25 ـ م15 ـ ت: 66655488، 

النساء: الفردوس ـ ق8 ـ ش1 ـ ج4 ـ م61 ـ ت: 51133570.
محمد عامر محمد النجدي ـ 64 عاما ـ السرة ـ ق2 ـ ش2 ـ م30 

ـ ت: 99736035 ـ 99443087.
حصة مشوح عبيد دايان العتيبي ـ زوجة عبيد صلبي بركة 

العتيبي ـ 50 عاما ـ الفحيحيل ـ ق1 ـ ش101 ـ م33 ـ ت: 
.99020032

كاملة سلطان عواد، ارملة عبداهلل مشاري السيف ـ 92 عاما 
ـ الرجال: اشبيلية ـ ق1 ـ ش132 ـ م12 ـ ت: 50313132 

ـ 65061010، النساء: كيفان ـ ق7 ـ ش74 ـ م1 ـ ت: 
.65896140

جاسم عبداهلل حسن بن زيد ـ 81 عاما ـ الرجال: الدعية ـ ق2 
ـ ش21 ـ حسينية بوعليان ـ مقابل الدائري الثاني ـ ت: 

99497899 ـ 97778571، النساء: الرميثية ـ ق8 ـ ش84 ـ 
م337 ـ حسينية آل الرسول ـ ت: 97968668.

عبدالعزيز سليمان املريخي ـ 89 عاما ـ الرجال: العديلية ـ ق3 

ـ شارع عيسى العسعوسي ـ ج30 ـ م5 ـ ت: 22525446، 
النساء: العديلية ـ ق1 ـ شارع عبدالعزيز الراشد ـ م13 ـ ت: 

.22510021
عادلة محمد عثمان الرميح ـ 47 عاما ـ الرجال: قرطبة ـ ق4 ـ 

الشارع االول ـ م139 ـ ت: 66400050، النساء: قرطبة ـ ق1 
ـ الشارع اخلامس ـ م14 ـ ت: 99653322.

محسن مطلق محسن العتيبي ـ 59 عاما ـ الرجال: القصور ـ ق3 
ـ ش5 ـ م7 ـ ت: 97996679 ـ 66557555.

خميس عوض عبيد العنزي ـ 74 عاما ـ اجلهراء ـ القصر ـ ق4أ 
ـ ش5 ـ م250 ـ ازرق 11 ـ ت: 50113231 ـ 99078966 ـ 

.97187771
نهى سعود عيسى الظفيري، ارملة مجبل محمد قرزوح العتيبي 

ـ 58 عاما ـ العارضية ـ ق10 ـ ش1 ـ ج7 ـ م9 ـ ت: 
67728113 ـ 24802238.

سليمة محمود خالد، ارملة عبداحملسن عبدالرحمن العثمان ـ 
64 عاما ـ الرجال: عبداهلل السالم ـ ق3 ـ شارع عبداللطيف 

العثمان ـ ديوان عبداللطيف العثمان ـ ت: 66848686، 
النساء: االندلس ـ ق8 ـ ش5 ـ م18 ـ ت: 24806037.

ابراهيم خليل حسني اجلريدان ـ 74 عاما ـ الرجال: احلسينية 
العباسية ـ املنصورية ـ ت: 22514651، النساء: القادسية ـ 

ق2 ـ ش23 ـ م11 ـ ت: 22533350.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية  
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عادل الفالح ضيف »ألو األنباء« األحد

د.عادل الفالح

يحل وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ورئيس بعثة احلج الكويتية 

د.عادل الفالح ضيفا على قراء »األنباء«، 
وذلك يوم األحد املقبل 19 أكتوبر من 
الساعة 7 مساء إلى الساعة 9 مساء.

وسيجيب د.الفالح عن مختلف أسئلة 
القراء في كل ما يخص وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية مبختلف قطاعاتها 

وإداراتها، وكذلك دور الوزارة في 
مواجهة التطرف والعنف في ظل 

الظروف اإلقليمية اخلطيرة التي متر 
بها املنطقة.

وميكن للقراء املشاركة باالتصال على 
الهاتف:22272888

العثور على احلاج الكويتي املفقود في مستشفى 
استطاعت السلطات السعودية العثور 
على احلاج الشاب الكويتي املتغيب فراس 
العويش عقب أدائه فريضة احلج، أهدت 
التحري���ات إل���ى العثور علي���ه في أحد 

املستشفيات باململكة.
وكان���ت مواقع التواصل ضجت بصورة 
للحاج الكويتي املفقود وثارت التس���اؤالت 
حول الواقعة، كونه فقد ولم يخرج من اململكة، 
وفقد أهله االتصال به منذ 14 من ذي احلجة 
وتقول عائلته إن آخر مرة حادثهم فيها قال 

إنه ينوي التوجه بعد احلج للمدينة املنورة، 
وإن���ه ال دوافع وراء اختفائ���ه وانه ال يتبع 

أي جهة.
هذا وقد أكدت أسرة العويش خبر العثور 
على احلاج الشاب، وقالت في بيان عبر وسائل 
التواصل: عثرن���ا على ولدنا فراس في أحد 
مستشفيات مكة املكرمة وحتديدا مستشفى 
امللك عبدالعزيز وهو في حالة إجهاد، وتوجهت 
األسرة بالشكر لكل من اهتم بأمر احلاج الشاب 

وتقدمي املساعدة للتوصل إليه.

VIVA ضمن منافسات اجلولة السابعة من دوري

اجلهراء أوجع الساملية وكاظمة حطم آمال الشباب

الدقيقة 65، ليعود احملترف 
البرازيلي نينو ويسجل هدفا 
مهما ومؤثرا في الدقيقة 79 
زاد من الضغط النفسي على 
الساملية وخفف من  العبي 
الذي  املهمة على اجله���راء 
انب���رى العب���وه في إغالق 
كل الثغرات وصد الهجمات 
اخلطرة، ولم يتمكن الساملية 
من اس���تغالل آخر الفرص 
املت��احة ل���ه لينتهي اللقاء 
بفوز مستحق لفريق اجلهراء 
الساملية  على مس���تضيفه 

.2 � 3
وكان حكم اللقاء عباس 
الش���مري قد تعرض لشد 
الفخد  عضلي في عضل���ة 
واضطر الى وقف اللقاء لعدة 
دقائق ليتم عالجه من قبل 
اخصائي العالج الطبيعي في 
نادي الساملية وهي البادرة 
التي القت رضا واستحسان 

اجلميع.

الش���وط األول متكافئا من 
الناحية الفنية بني الفريقني 
اللذين انبريا في محاوالتهما 

اجله���راء به���دف مبكر في 
الدقيق���ة 7 س���جله املتألق 
العنزي، وهو األمر  فيصل 

الذي أعطى لزمالئه حافزا 
ملضاعفة الضغط إال أن أبناء 
القص���ر األحمر متكنوا من 
حتقيق التعادل في الدقيقة 
21 والذي جاء بإمضاء املبدع 
حم���ود ملفي، ليس�������تمر 
بعده���ا تب���ادل الهج��مات 
لكال الفريقني اللذين حاول 
العبوه���ما االس���تفادة من 
أي فرصة قد تكون متاحة 
لهم إال أن محاوالتهم باءت 

بالفشل.
وفي الشوط الثاني فاجأ 
فيصل زايد اجلميع بهدف 
مبك���ر في الدقيق���ة األولى 
وهو األمر الذي حفز زمالءه 
على االنطالق بكل ثقة نحو 
الهجمات ومحاولة  تكثيف 
تسجيل املزيد من األهداف، 
التي قادها  الهجم���ة  أن  إال 
املتميز بدر الس���ماك كانت 
لهم باملرصاد بعد أن متكن 
من تسجيل هدف التعادل في 

عند 6 نقاط.
إل���ى تفاصيل  وع���ودة 
لقاء الساملية واجلهراء جاء 

البداية  مع انطالقة صافرة 
إلى اس���تغالل كل الفرص، 
وفاجأ »الس���ماوي« ضيفه 

أحمد السالمي � مبارك الخالدي

انتهى لقاء املتعة واإلثارة 
الساملية  الذي جمع فريقي 
واجلهراء بفوز ثمني ألبناء 
القصر األحم���ر 3� 2 ضمن 
منافسات اجلولة السابعة 
من بطولة دوري VIVA لكرة 
القدم وسجل للفائز حمود 
ملفي )21( وفيصل زايد )46( 
والبرازيلي نينو )79( فيما 
سجل هدفي الساملية فيصل 
العنزي )7( وبدر الس���ماك 
)65( ليتمكن بذلك اجلهراء 
من الدخول م���ا بني الفرق 
املتنافسة على الصدارة بعد 
أن جنح في رفع رصيده إلى 

16 نقطة.
وفي األحمدي عاد كاظمة 
بثالث نقاط مهمة بفوزه على 
الشباب 3 � 1 ليرفع البرتقالي 
رصيده إل���ى 12 نقطة فيما 
ظل رصيد الشباب متجمدا 

أبناء القصر األحمر يحتفلون بفوزهم                                                                                                                                      )األزرق.كوم( مشاري العازمي أثبت وجوده على حساب الشباب

تعثر مفاوضات »اإلعالم« في نقل خليجي 22
أعلنت وزارة اإلعالم عن عزمها إقامة استديو حتليلي 

في العاصمة السعودية الرياض وذلك لنقل أحداث 
دورة كأس اخلليج 22 لكرة القدم أوال بأول وذلك 
بالرغم من عدم استطاعتها التوصل إلى اتفاق مع 

الشركة املالكة حلقوق النقل بسبب املبلغ املالي الكبير 
الذي أصرت عليه الشركة.

وأضافت الوزارة في بيانها انه بالرغم من عدم 
استطاعتها التوصل التفاق بهذا الشأن إال أنها لن 

جتعل ذلك يقف عقبة أمام تلبية رغبات مشاهديها في 

متابعة أخبار البطولة. وهو األمر الذي دفعها إلى إعداد 
خطة برامجية متكاملة لتغطية البطولة عبر شاشة قناة 

كويت سبورت.
وأشارت إلى أنها شكلت وفدا تلفزيونيا مرافقا لبعثة 

األزرق لتغطية البطولة من قلب احلدث من خالل 
برنامج يحاور أهم الشخصيات الرياضية من العبني 

وإداريني كما جرت العادة في البطوالت املهمة باإلضافة 
إلى رسالة يومية لنقل أخبار البطولة وأحداثها.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تعتزم جتنيد أغلب 

برامجها لتغطية أحداث البطولة وفي مقدمتها برنامج 
الديوانية الذي سيذاع يوميا لتسليط الضوء على 

القضايا واألحداث اخلاصة بالبطولة عبر استضافة 
أبرز جنوم الكرة والنقاد احملليني واخلليجيني.
وستقوم وزارة اإلعالم بإنتاج برامج خاصة 

الستضافة جنوم الرياضة وتسلط الضوء على آخر 
أخبار الصحافة اخلليجية إلى جانب البرامج الوثائقية 

وبرامج املسابقات ورصد جوائز مالية للفائزين من 
الالعبني واجلمهور.

إنتاج عدد من البرامج.. واستديو حتليلي في الرياض ملواكبة احلدث

26 - 29الرياضة


